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3. Uppföljning vårdvalsnämndens internkontrollplan 2015
(VVN/17/2015)
Ärendebeskrivning
Vårdvalsnämnden antog vid sammanträdet 2015-03-19 nämndens internkontrollplan.
Varje nämnd har en skyldighet att löpande följa upp internkontrollen inom nämndens
verksamhetsområde samt avkräva ansvar för att åtgärdsplaner blir upprättade och
genomförda i de fall där så krävs. Respektive nämnd ska även årligen rapportera
resultatet av sin internkontroll till regionstyrelsen.
Förslagen beräknas inte föra med sej några kostnader eller ha påverkan på jämställdhet,
barns situation, miljön eller mänskliga rättigheter.

Beslutsunderlag
- Vårdvalsnämndens internkontrollplan 2015 (VVN/6/2015).
- Uppföljning vårdvalsnämndens internkontrollplan (VVN/17/2015).

Regiondirektörens förslag
Uppföljning vårdvalsnämndens internkontrollplan läggs till handlingarna.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör
Ingela Jönsson
Planeringschef
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4. Uppföljning av granskning genomförd 2013 av
sjukgymnaster på den nationella taxan (VVN/16/2015)
Ärendebeskrivning
December 2013 genomfördes en granskning av privata sjukgymnaster/fysioterapeuter
verksamma enligt den så kallade nationella taxan (LS /277/2014). Vid granskningen
framkom att fem av sjukgymnasterna/fysioterapeuterna hade brister i journalföringen
och hos två av vårdgivarna saknades 41% respektive 50% journalanteckningar i
förhållande till fakturaunderlag.
Granskningen föranleddes av kritik från landstingets revisorer om att det inte sker
någon kontroll mot de patientjournaler eller annat material som finns hos vårdgivaren
för att säkerställa att landstinget endast betalar för behandlingar som de externa
vårdgivarna faktiskt utfört. Revisionen rekommenderade landstingsstyrelsen att utforma
och fastställa rutiner för tillsyn, uppföljning och utvärdering av kontrollaktiviteter. I
april 2014 fastställde landstingsstyrelsen ”Regler för systematisk granskning av privata
vårdgivare verksamma inom ramen för nationella taxan” (LS/ 494/2014).
Landstingsstyrelsen fattade i april 2014 beslut om åtgärder med anledning av resultatet i
ovan nämnd rapport. De fem vårdgivare som hade brister i journalföringen anmäldes till
IVO (Inspektionen för vård och omsorg). För de två vårdgivare som hade stora
avvikelser mellan journalanteckning och fakturaunderlag beslutades om att en
uppföljande granskning skulle genomföras.
Den uppföljande granskningen genomfördes januari 2015. Resultatet visade på en
avsevärd förbättring. Hos en av vårdgivarna saknades en journalanteckning i förhållande
till fakturaunderlag och hos den andra saknades tre.

Beslutsunderlag
- Uppföljningsrapport. Granskning av privata sjukgymnaster/fysioterapeuter på
nationella taxan (VVN/16/2015).
- Regler för systematisk granskning av privata vårdgivare verksamma inom ramen för
nationella taxan (LS/494/2014).

Regiondirektörens förslag
1. Vårdgivare med nummer 9 i granskningsrapport LS/277/2014 återkrävs på
1 011 kronor.
2. Vårdgivare med nummer 10 i granskningsrapport LS/277/2014 återkrävs på
237 kronor.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör
Ingela Jönsson
Beställarchef
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5. Förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland
Härjedalen 2016 (VVN/11/2015)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade vid mötet den 11-12 februari 2014 om
förfrågningsunderlaget för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen gällande år 2015.
Komplettering fastställdes av landstingsfullmäktige 17-18 juni 2014. Region Jämtland
Härjedalen beslutar årligen i juni månad om villkorsförändringar som ska träda i kraft
den 1 januari efterföljande år. Förslag till kommande förändringar redovisas i
beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
- Förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 (VVN/11/2015).
- Listningsregler (VVN/11/2015).

Regiondirektörens förslag
Vårdvalsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Förändringar i förfrågningsunderlaget fastställs.
2. Eventuella kompletteringar och ytterligare justeringar uppdras till
vårdvalsnämnden att fatta beslut om i november 2015 .

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef

Datum

6. Delårsbokslut vårdvalsnämnd 2015-01-31- -2015-0430 (VVN/18/2015)
Ärendebeskrivning
Vårdvalsnämnden ansvarar för tre kostnadsställen, hälsovalet primärvård, privata
vårdgivare, nödvändig-uppsökande tandvård och barntandvård. Då nämnden
sammanträder 2015-04-21 och därefter har sitt nästa sammanträde 2015-09-08 föreslås
ordföranden i samråd med vice ordförande få i uppdrag att fastställa delårsbokslutet.

Regiondirektörens förslag
Ordföranden får i samråd med vice ordförande i uppdrag att fastställa delårsbokslutet
2015-01-31--2015-04-30 och överlämna det till styrelsen.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör
Ingela Jönsson
Beställarchef
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7. Anmälan av delegationsbeslut till vårdvalsnämnden
(VVN/5/2015)
Beslut fattade av landstingsdirektör
- Ersättningsetablering Hansson (VVN/4/2015).
- Ersättningsetablering Lennart Andersson (LS/1830/2014).

Regiondirektörens förslag
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör
Lena Weinstock Svedh
Beställarchef
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